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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 
Τηλ.: 213 20 63 538, 776, 822 

            
  

Συνεδρίαση 60η 
Απόφαση υπ’ αριθμ. 1959/2020 

Στην Αθήνα, σήμερα στις 22-09-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 689082 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη 
της, στις  17-09-2020. 
 
Η Συνεδρίαση έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 
55/τ.Α΄/11-3-20). 

Θέμα 29ο 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00 € πλέον ΦΠΑ για τη δημιουργία και 
έκδοση συλλεκτικού λευκώματος ιστορικού χαρακτήρα της Περιφέρειας Αττικής. 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 

 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  

 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Κατσικάρης Δημήτριος  

 Μεθυμάκη Άννα 

 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 

 Λογοθέτη Αικατερίνη 

 Αγγέλης Σπυρίδων 
Απόντες: 
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

 Αδαμοπούλου Γεωργία 

 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 

 Κουρή Μαρία  
 Καραμάνος Χρήστος  

 Μπαλάφας Γεώργιος 
 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τέσσερα (4) έχουν αντικατασταθεί από τα 
αναπληρωματικά μέλη.  
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Μαρία Σαλπά. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς είναι παρόντα 12 από τα 13 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ο 
πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Ασημακοπούλου, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
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Έχοντας  υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει  

2. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/’Α/27-12-2010) - «Οργανισμός της 
Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3.  Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Ά/11-04-2011) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωσης Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

4. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις».  

5. Το Ν.4412/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

6. Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από 
τους διατάκτες». 

7. Την υπ'αρ. 499022/02-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής/ 
Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ' 688/03-09-2019). 

8. Την υπ’ αριθ. 722070/12-11-2019 (ΑΔΑ: 9ΒΘΗ7Λ7-Ν02) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί ανάθεσης και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες, 
Περιφερειακούς Συμβούλους και στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
(ΦΕΚ 4258/τ΄Β/20-11-2019) 

9. Την υπ΄αριθ. 329/2019 (ΑΔΑ: 6ΤΨΜ7Λ7-ΙΨΞ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής σχετικά με την έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής, οικονομικού 
έτους 2020, και την υπ’ αριθμ. 133615/33583/31-12-2019 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής με την οποία επικυρώθηκε η αριθμ. 329/2019 απόφαση σχετικά με σχετικά με την 
έγκριση του Προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής 

10. Την υπ’ αρ. 34/2020 (ΑΔΑ: ΨΡΧΛ7Λ7-ΦΧΠ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Αττικής με θέμα έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για προμήθειες αγαθών και παροχή 
υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής έτους 2020  

11. Την υπ΄αριθ. 686/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 1 η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής 

(ΑΔΑ: 689Ο7Λ7-ΚΚΩ) 
12. Την υπ’ αριθ. 1360/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την 2η 

τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 της Περιφέρειας Αττικής 
(ΑΔΑ: Ω5ΨΥ7Λ7-ΛΜΜ) 

13. Την υπ’ αριθ. 205/2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με θέμα 

«Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για έκδοση ιστορικού συλλεκτικού λευκώματος της 

Περιφέρειας Αττικής» 

14. Το γεγονός ότι η εν λόγω δαπάνη συνάδει με τους σκοπούς της Περιφέρειας Αττικής που 

ανάγονται στην διατήρηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους 

νέους, όπως προβλέπεται στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού παρ. 13 και 

15 του άρθρου 186 του ν. 3852/2010, «Πρόγραμμα Καλλικράτης»  
 

Εισηγούμαστε στην Οικονομική Επιτροπή  
 
Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 
124.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού λευκώματος 
ιστορικού χαρακτήρα για την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ: 0879 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
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Την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 100.000,00€ πλέον Φ.Π.Α., ήτοι 
124.000,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη δημιουργία και έκδοση συλλεκτικού λευκώματος 
ιστορικού χαρακτήρα για την Περιφέρεια Αττικής. 
 
Η δαπάνη θα προκύψει σε βάρος του ΚΑΕ: 0879 του Ε.Φ.01.072 του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020  
 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Λογοθέτη Αικατερίνη και Αγγέλης Σπυρίδων  
καταψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Ψηφίζουμε ΚΑΤΑ, κατ᾽αρχήν γιατί θεωρούμε 
την εργασία αυτή υπερκοστολογημένη. Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η σκοπιμότητα της 
δαπάνης έχει εγκριθεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο με διαφορετική αιτιολογία από την 
αναφερόμενη στην Εισήγηση. Συγκεκριμένα η αιτιολογία του Περιφερειακού Συμβουλίου 
αφορά "την κάλυψη των αναγκών του γραφείου Περιφερειάρχη στο πλαίσιο ανταλλαγής 
δώρων εθιμοτυπικού χαρακτήρα", ενώ η Εισήγηση αναφέρεται στην "διατήρηση της 
τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς και τη διάδοσή της στους νέους, όπως προβλέπεται 
στον τομέα Η΄ Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού παρ. 13 και 15 του άρθρου 186 του ν. 
3852/2010". Κατόπιν αυτών, υπάρχει σοβαρή πλημμέλεια στην νομιμότητα της δαπάνης. 
Σημειώνουμε, επίσης, ότι την ίδια ώρα που η Περιφέρεια Αττικής δεν συμβάλλει στις 
απολυμάνσεις των σχολείων και αντιμετωπίζει την επείγουσα αυτή ανάγκη μέσω δωρεών 
10.000 €, όπως στο θέμα 35, την ίδια ώρα προτίθεται να διαθέσει 100.000 € για ένα 
Λεύκωμα». 

 Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Κατσικάρης Δημήτριος και Μεθυμάκη Άννα 
καταψηφίζουν με την εξής παρατήρηση: «Όπως υποστηρίξαμε και στην συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά τη συζήτηση του θέματος, είναι απαράδεκτο να γίνονται 
τέτοιες εκδόσεις με τέτοια υπέρογκη δαπάνη. Μια απλή αναζήτηση  προσφορών σε 
εταιρείες τυπογραφίας αποδεικνύει ότι η έκδοση αυτή μπορεί να γίνει με ποσό ενός τρίτου 
από αυτό που εισηγείται η διοίκηση. Επιπλέον, σημειώνουμε ότι αντίστοιχη έκδοση επί 
Περιφερειακής Αρχής Σγουρού έγινε με 41.000 ευρώ για 700 σελίδες, ενώ τώρα για ίδια 
έκδοση 400 σελίδων διατίθεται ποσό 124.00 ευρώ, δηλαδή ποσό τεράστιο και 
αναιτιολόγητο, ιδιαίτερα σε εποχή οικονομικής στενότητας της Περιφέρειας Αττικής».  

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τημπλαλέξης Γρηγόριος καταψηφίζει.  
 

      Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Νικόλαος Πέππας 

 Τα μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Γεωργόπουλος Γεώργιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Μεθυμάκη Άννα 
Τημπλαλέξης Γρηγόριος 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Αγγέλης Σπυρίδων  

ΑΔΑ: 68Ω07Λ7-ΛΣ2


		2020-09-27T17:00:44+0300
	Athens




